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Ata da 4ª Audiência Pública da 

Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à 

Mulher da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

2ª Etapa, do 1º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 05 

de novembro de 2021. 

 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte 

e um, às nove horas e quarenta e quatro minutos, de forma híbrida, 

com participação do público no Plenário desta Casa e através do 

Google Meet, em decorrência das medidas restritivas na Câmara 

Municipal de Vereadores por conta da pandemia do coronavírus, 

realizou-se a quarta Audiência Pública da Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher da 

Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda Etapa, 

do primeiro Período, da décima nona Legislatura, convocada por 

intermédio do Ofício nº 044/2021, datado de 13 de outubro de 2021, 

da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à Mulher, a qual é composta pelos 

vereadores Jhonatas Lima Monteiro/Presidente, Flávio Arruda 

Morais/Vice-Presidente e Petrônio Oliveira Lima/Membro, tendo 

como tema “Re-existir: Identidade e Saúde da População 

Negra”. Na forma regimental, o Presidente da referida comissão, 
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vereador Jhonatas Lima Monteiro, declarou instalada a presente 

Audiência Pública e explicou o motivo da realização desta. Vale 

registrar que o parlamentares Silvio de Oliveira Dias compareceu à 

presente audiência que também contou com a participação do 

público de forma virtual, através da plataforma Google Meet. A 

Mesa foi composta pelos integrantes da Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, 

Jhonatas Lima Monteiro (Presidente); pela Sra. Selma Glória, 

Coordenadora do Projeto Re-existir; pela Sra. Maria Conceição 

Borges Ferreira, Diretora do Movimento de Organização 

Comunitária (MOC); pela Sra. Francisca das Virgens Fonseca, 

Liderança Quilombola e Educadora Social – Comunidade 

Quilombola Candeal II; pela Sra. Renata Dias Souza, representante 

da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - 

PROPAAE/UEFS e pela Enfa. Vanessa de Souza Cajui Lima, 

representante da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. 

Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias, sugeriu que as 

pessoas presentes na Galeria poderiam ocupar o espaço do Plenário. 

Na sequência, franqueou-se a palavra Sra. Selma Glória, 

Coordenadora do Projeto Re-existir, após saudar os presentes 

lembrando da luta de resistência do saudoso senhor Dionísio da 

localidade Candeal II. Afirmou que os ensinamentos do senhor 

Dionísio encorajaram os moradores a adotarem uma postura de 

enfrentamento.  Apresentou-se como membro do Movimento de 

Organização Comunitária (MOC) coordenadora do projeto RE-

Existir da população negra. Revelou que o projeto teve início neste 

ano em plena Pandemia para que os direitos à Saúde da população 
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negra sejam efetivamente ofertados. Listou que o MOC foi fundando 

em 1967 a partir do trabalho social da Igreja Católica em bairros 

periféricos de Feria de Santana. Porém, gradativamente tornou-se 

autônomo mantendo parcerias com poderes públicos e outras igrejas. 

Afirmou que a tarefa do MOC é despertar nas pessoas descubram a 

força da organização coletiva na luta pelos direitos civis e 

econômicos. O movimento tem como missão contribuir com o 

desenvolvimento sustentável e integral e a inclusão socio, 

econômica e política e cultural bem como o exercício da cidadania 

das populações comumente excluídas. Povos e com unidades 

tradicionais promovendo a convivência no semiárido e promovendo 

a agroecologia. Salientou que o Projeto Re-Existir tem o 

comprometimento em conjunto com a UEFS e a comunidade da 

comunidade Candeal II responder a demanda gritante das 

comunidades remanescentes de Quilombos no acesso a Saúde de 

qualidade e que respondam as especificidades da população negra. 

Frisou que o projeto foi inspirado na Política Nacional de Saúde da 

População Negra criada em 2009 e que será concluído no próximo 

mês. Apresentou que o projeto visa abordar a história carência de 

acesoa a saúde da população negra é de corrente da desigualdade 

social, cultural, econômica que ao longo do tempo tem excluído a 

população afrodescendente do acesso aos bens públicos. Lembrou 

que os Quilombos foram núcleos de resistência e que faz necessário 

uma política de reparação por parte do Estado brasileiro. Ponderou 

que as políticas universalistas de saúde precisam acrescentar um 

recorte voltado à população negra que historicamente tiveram os 

seus direitos violados. Acrescentou que na sociedade brasileira ainda 
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impera o racismo estrutural e por conseguinte excludente. Alertou 

que o projeto foi pensado para o envolvimento a juventude para 

saber e reconhecer os seus direitos respeitando os saberes ancestrais. 

Atentou que apensar de incialmente ser pensado para o Candeal II 

ao longo do tempo foi alargando o seu expecto e atingindo outras 

comunidades. Dentre elas Lagoa da Negra, Lagoa Grande e 

Matinha. Observou que o projeto estreitou as relações entre as 

comunidades e citando Abdias Nascimento assinalou que “o 

Quilombo é uma comunhão existencial”. Pois, parte de uma 

democracia participativa. Revelou que o projeto e financiado pelo 

programa das Nações Unidas PENUD e coordenado pelo Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Secretaria 

Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Alertou que apesar de 

não ser voltado para as mulheres em sua maioria os participantes são 

jovens mulheres. Disse que uma das metas é elaborar um plano de 

ação comunitária de saúde ouvindo os moradores das comunidades 

partido do diagnostico a saúde que temos e a saúde que queremos. 

Também a capacitação das mulheres no enfrentamento a violência 

contra mulheres e meninas. Lembrou do novembro negro citando os 

índices de violência contra as mulheres. Registrou a necessidade 

quebra os padrões de beleza instituídos visando elevar a autoestima. 

Registrou a apresentação de seminários sobre anemia falciforme. 

Protestou contra a política da invisibilidade instituída pela sociedade 

racista e patriarcal e reforçou a necessidade de divulgação do projeto 

voltados para as comunidades quilombolas. Registrou que o projeto 

teve início em 2019, mas só foi autorizado efetivamente em 2021. 

Afirmou que a comunidade Candeal tem uma unidade de saúde e 
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que está sendo constituído um conselho comunitário de saúde para 

exercer um controle social das políticas públicas de saúde. Adiantou 

que o projeto culminará com a produção de uma cartilha que servira 

de material pedagógico na rede escolar local. Relatou projetos 

econômicos de geração de renda através da agroecologia. Registou a 

luta dos antepassados nas pessoas do saudoso Dionísio e do senhor 

Cassiano que aturam em busca dos direitos das comunidades 

quilombolas. Em seguida, a Sra. Maria Conceição Borges 

Ferreira, Diretora do Movimento de Organização Comunitária 

(MOC), destacou sua felicidade por conta das chuvas dos últimos 

dias e salientou que a mudança climática era favorável para a zona 

rural. Discorreu sobre o MOC e os objetivos deste, que se pautam na 

inclusão social, e mencionou o Sr. Albertino Carneiro, suas ideias, 

sua luta e resistência. Comentou sobre a importância de resgatar a 

luta de classes e a união dos trabalhadores. Enunciou que a 

população deveria continuar lutando por seus direitos e ressaltou que 

muitas conquistas não poderiam ser esquecidas. Destacou que a 

população deveria se atentar aos pronunciamentos dos palestrantes 

desta Audiência Pública e salientou que as pessoas deveriam 

continuar lutando por seus direitos. Por fim, enalteceu a luta da 

classe trabalhadora. Neste momento, o Presidente da Comissão de 

Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à 

Mulher, vereador Jhonatas Lima Monteiro, registrou a presença de 

algumas pessoas, representantes de diversos movimentos sociais, no 

Plenário desta Casa e, em seguida, exteriorizou que esta Audiência 

era de extrema importância. Mencionou as dificuldades enfrentadas 

pelas comunidades rurais, as quais que estavam mobilizadas, neste 
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momento, porque lutavam para assegurar o transporte coletivo em 

suas comunidades. Destacou, ainda, que o transporte coletivo era um 

direito dos cidadãos e discorreu sobre a tentativa de criminalização, 

por parte da administração pública municipal, da Associação 

Quilombola de Maria Quitéria. Em seguida, foi disponibilizada a 

palavra a Sra. Francisca das Virgens Fonseca, após saudar a todos 

os presentes, iniciou sem discurso demonstrando sua indignação 

com a falta de vereadores presentes em plenário e associou essa 

ausência com o racismo estrutural que alegou estar presente no 

órgão público que deveria auxiliar e prestar serviços à população.  

Informou que mesmo sendo designados e sendo pagos para ouvir a 

população, não realizam sua função. Informou que haveria outros 

assuntos a serem tratados em plenário, mas, que a ausência de 

parlamentares não possibilitaria isso. Salientou que as comunidades 

quilombolas sofrem um processo de exclusão e negação de direitos 

onde não possuem acesso à assistência básica de saúde, transporte 

nem lazer e esporte para os jovens. Afirmou que o Município de 

Feira de Santana descarta a existência das comunidades quilombolas 

em ações políticas, negando direitos, não prestando a devida 

assistência, declarou que a saúde nas comunidades quilombolas vai 

além de somente da dimensão de cuidado, doenças, tratamento, 

afirmou que se trata do bem-estar e bem-viver entre os povos, que 

atualmente se encontra impossibilitado de ocorrer. Destacou que a 

ausência de meios de transporte públicos é um dos vários problemas 

que dificultam a vivência dos quilombolas e adoece ainda mais as 

comunidades. Indagou como a população quilombola irá cuidar de 

seus filhos, dar continuidade ao comércio, ter acesso a uma saúde 
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digna se não possuem meios de transporte para se locomover, 

anunciou que as autoridades públicas necessitam prestar a devida 

assistência e demonstrou insatisfação com a falta de ações do poder 

público municipal que incluem as comunidades quilombolas. 

Finalizou seu discurso declarando resistência às tentativas de 

expulsão e união de todas as comunidades quilombolas de Feira de 

Santana. Logo após foi concedida a palavra a senhora Renata Dias 

Souza- representando a PROPAE e o Gabinete da Reitoria da 

UEFS, em seu pronunciamento discorreu acerca da importância 

desta audiência pública, realizada por iniciativa do Projeto Resistir e 

trazida a esta Casa pelo Vereador e Professor Jhonatas Monteiro. 

Disse que em razão do momento histórico em que vivemos, quando 

o Estado ataca veementemente as políticas de igualdade racial, é 

muito significativo para toda a sociedade feirense este tipo de 

evento. Prosseguindo, disse que neste mês a UEFS está celebrando o 

Novembro Negro, cujo tema é “Direitos da População Negra, 

Desafios Contra um Estado Conservador e Autoritário” e que o 

Projeto Resistir é mais uma destas ações de resistência, que conta 

com total apoio da Universidade Estadual de Feira de Santana, que 

inclusive busca neste momento se reaproximar das comunidades 

quilombolas, das quais foi afastada em razão da pandemia, mas que 

espera retomar a partir do ano que vem, com o retorno das aulas 

presenciais. Na sequência, a Sra. Vanessa de Souza Cajui Lima, 

Enfermeira e, na presente Audiência Pública, representando a 

Enfermeira Cristiane Bastos, referência técnica da raça negra na 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana, 

oportunidade na qual fez a leitura de um texto elaborado por esta, 
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mencionando as dimensões simbólicas, culturais, territoriais, 

místicas, políticas e identitárias da população negra no que 

concernia à saúde, o que significava garantir a equidade, 

incorporando as dimensões étnicas e raciais, subsidiando as 

estratégias nos princípios do SUS, compreendendo a diversidade e a 

pluralidade. Comentou sobre o impacto biopsíquico e social do 

racismo na construção do perfil da morbidade para alicerçar as ações 

de saúde a fim de atender às demandas dos usuários. Destacou que a 

política nacional de saúde integral da população negra evidenciava o 

compromisso do Ministério da Saúde e salientou que era necessário 

compreender a vulnerabilidade social e reconhecer o racismo com 

um determinante social na saúde. Enunciou que a SMS se pautava 

em políticas públicas nacionais e fazia o levantamento dos usuários 

das unidades de saúde da população negra por área de abrangência. 

Discorreu sobre estimulação da pesquisa científica e a interlocução 

entre os usuários do SUS e a gestão para a construção de estratégias 

de superação das disparidades. Por fim, destacou que a presente 

Audiência Pública era importante para fortalecer a identidade étnico-

racial da população negra, bem como assegurar a atenção e o 

tratamento das doenças e agravos no segmento racial supracitado. 

Na sequência, o coando da Mesa desta audiência pública foi passada 

para o vereador Silvio de Oliveira Dias. Prosseguindo, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro, ressaltou o caráter desta audiência de 

pautar as políticas públicas de saúde para as comunidades negras 

chega tarde. Porque ao longo da trajetória da Câmara Municipal e de 

outros governos um tema tão importante em um município cuja 

maioria é constituída por afro descentes não tenha tido a prioridade. 
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Salientou que ao mesmo tempo que importante fazer o debate e 

destacar a extemporaneidade e a necessidade de se correr contra o 

tempo. Disse esperar que apesar de ter proporcionado o debate, o 

protagonismo é das comunidades.  Atentou que as comunidades têm 

conseguido pautar as suas demandas através do seu mandato. 

Defendeu que o pleno de suade desenvolvido na comunidade 

Candeal II seja extensiva ao município de Feira de Santana. 

Adiantou que proporá à Secretaria Municipal de Saúde que a 

experiência apresentada nesta audiência seja incluída como política 

pública. Advertiu que o direito a saúde da população negra previsto 

desde 2009 não é um favor e precisa ser sistematizado e oficializado. 

Entretanto, faz necessário os recursos financeiros, pois se não foi 

alocado no Orçamento não será exequível. Frisou ser oportuno 

incluir tais políticas na discussão do orçamento municipal assim 

como no Plano Plurianual (PPA) para não ouvir a lenga-lenga de 

que “eu gostaria, mas não tem recursos”. Informou que a saúde da 

população negra não está incluída nem no Orçamento nem no PPA.  

Posteriormente, o vereador Silvio Oliveira Dias discorreu sobre a 

importância de haver vereadores comprometidos com as causas 

sociais e teceu comentários acerca da história da escravidão no 

Brasil, bem como sobre o racismo estrutural, atrelado à 

discriminação social. Comentou sobre a sua trajetória de vida e 

registrou que, nos governos do PT, a população pobre e negra teve 

visibilidade. Destacou que o Presidente Jair Messias Bolsonaro, bem 

como políticos atrelados a este, demonstrava um processo político 

que retirava o povo do poder. Registrou que, atualmente, 

vivenciava-se a ampliação do capitalismo e do neoliberalismo. 
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Exteriorizou que a população era responsável por eleger seus 

representantes e destacou que esta Audiência Pública era necessária 

para discutir sobre as demandas da população negra. Ao finalizar 

seu pronunciamento, mencionou, ainda, a Anemia Falciforme e 

relatou que as pessoas deveriam se atentar aos partidos que se 

atrelavam às lutas sociais. Na sequência, a palavra foi concedida aos 

senhores José das Virgens e Fabrício Cabral do Nascimento que 

destacaram a importância das políticas públicas de saúde voltadas 

para a população negra. Em seguida, foi exibido um vídeo 

institucional do MOC apresentando os resultados do projeto RE-

Existir. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro facultou o 

uso da palavra para os senhores Renilda Cruz Santos Santos, Maria 

das Neves, Lúcia Bispo Santana, José Cassiano, Geovana Brates e 

Jorge Neris. Em seguida, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, 

concedeu a palavra aos membros da Mesa e ao edil Sílvio de 

Oliveira Dias para proferirem as considerações finais. Neste 

momento, o Presidente da referida Comissão, edil Jhonatas Lima 

Monteiro, solicitou que aqueles que concordavam com as sugestões 

ficassem de pé, de modo que os encaminhamentos foram aprovados 

por unanimidade dos presentes. Agradecendo a presença de todos e 

nada mais havendo por tratar, o Presidente da comissão, edil 

Jhonatas Lima Monteiro, declarou encerrada a presente audiência às 

doze horas e trinta e cinco minutos. Para constar, eu, José Joaquim 

de Oliveira Neto, Tecnécio Legislativo, a disposição do Setor de 

Redação e Atas, lavrei a presente Ata, que segue assinada. 

 
 


